Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia
G, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa
Q, la Gina, Paco R i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Anna V
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral, les senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència.
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura ha actuat
produint destrucció i dolor.
 Per cada nou dia

Cultes

Senyores
Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Bona Llavor

27 de novembre de 2016
Número 1560

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Benvingut!
Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem ser
una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

AQUESTA és la diada que el Senyor ha
preparat, exultem i alegrem-nos-en!
SL,118, 24

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

27 de novembre//4 de desembre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R

ANIVERSARIS
27 Sonia F i Olga N
2 Xavier

N i Benjamí G

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

DIES COMUNS
F Melero

Com qualificaríem , el dia d’avui? Un dia especial, extraordinari, ... .. o de comú,
o normal?
Podríem dir que la immensa majoria dels mortals quan mirem el passat el veiem
com un recull de records, alguns positius, d’altres no tant, però res podem fer per
canviar-los. De vegades tractem de no repetir els errors que hem fet, però
normalment en fem d’ altres. Quan mirem cap al futur, fem plans, pensem
projectes, que no estan sempre a les nostres mans, Jaume en la seva carta ens
recorda que la vida de l'home és molt fràgil. Sembla evident que mirant al
passat, i pensant en el futur, ens oblidem de viure i gaudir el dia de AVUI, que és
el que el Senyor ens dóna.
Les nostres vides es construeixen i es desenvolupen a base d'anar enllaçant dies
normals, dies comuns.
La Paraula ens recorda que Déu no fa distinció de dies, per a Ell tots els dies
tenen la mateixa categoria , i si ens aturem a pensar; la immensa majoria dels
dies els podríem qualificar de comuns, és Déu que amb el seu "toc" especial els fa
diferents.
Recordem que de la vida de Jesús, només tenim coneixement dels últims tres anys.
Com podríem catalogar els altres 30 anys de la seva vida dels quals no tenim
informació? Podríem dir que van ser "normals, comuns"? No és que tots els dies
siguin iguals, uns ens seran més agradables i d’altres menys, per exemple: David,
en un dia normal, un d’aquests dies anomenats comuns, es va enfrontar i va
vèncer al gegant Goliat, David no va sortir de casa pensant que s'anava a
enfrontar a Goliat , però va succeir i Josep, recordeu la història d’en Josep, el
somiador. Sortir a la recerca dels seus germans i aquests el van vendre com a
esclau i així un seguit de vivències el van portar a ser l'administrador d'Egipte.
Permeteu-me que us expliqui una història: Un 6 gener 1850, hi va haver una
tremenda nevada i un home va sortir de casa per obrir la capella, tan gran va ser
la nevada que ni el pastor va poder arribar a l’església i el mateix que va obrir les
portes va predicar aquell matí. Va escollir el text d’ Isaïes 45,22. i entre els pocs
presents hi havia un jove de 15 anys que es va lliurar al Senyor, aquest jove era
Carlos Spurgeon que anys desprès va ser considerat com "Príncep" dels
predicadors”
El profeta Zacaries ens diu que menys tinguem el dia de les coses petites. És el
mateix profeta que 400 anys abans anuncià que Jesús entraria muntat en un polli
a la ciutat de Jerusalem i que les gents el rebrien cridant "Hosanna a aquell qui ve
en nom del Senyor". Deixà el pollí no tenia res d'extraordinari, era d’un conegut
de Jesús, però la profecia es va complir en una dia comú, en un dia absolutament
normal.
Estimat germà i germana: Com vivim els nostres dies comuns? Permetem que el
Senyor els doni el seu "toc" i els transformi en especials?

BONA LLAVOR

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. TENS UN
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? Parleu amb
l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 10-12

AGENDA

3-12 Concert Coral Al·leluia
Rubí “Nadal, temps de Pau”
10-12 Rebost
17-12 Dispositiu Infantil/Concert MARATÓ
Unida de Terrassa
18-12 Participació de l’Oriol Soler al culte
de les 18h .
24-12 Rebost
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Festa de xics i grans a les 19h
31-12 Sopar i culte de cap d’any
1-1 Concert D’any Nou Coral Al·leluia a
les 19h

LECTURES BÍBLIQUES
La nostra missió: Guanyar ànimes
Dilluns: Pr (Proverbis ) 11,30
Dimarts: Mt (Mateu) 9,37.
Dimecres: Mc (Marc) 16,15-16
Dijous: Mt 12,30
Divendres: Jn (Joan)3,1-6
Dissabte: Jn 4,35
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

CALENDARIS LLIBRES CD

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE
Busquem un home que volem saber
en quin passatge de la Bíblia surt.
(llibre, capítol i verset)
Pista 4: El va matar un nebot del rei
David.
Pista 3: El va matar un dels herois del
rei més important d’Israel.
Pista 2: En una batalla va desafiar Israel.
No era pas Goliat.
Pista 1: La bíblia no diu el seu nom, el
descriu. Era molt alt i tenia una anomalia
a mans i peus.

Animeu-vos a participar, encara que
no sigui tant fàcil.

RIE
Les senyores com cada any per
aquestes dates han col·locat la caixeta
per recollir fons per la Residència
Infantil.

SOPAR DE CAP D’ANY
Hi ha petits moments, senzills, plens

Prepara pel nou any
el calendari o de tendresa i agraïment i un d’aquests
l’agenda que més adapti a les teves moments especials el formen el sopar i
necessitats i a les de la teva família. A la culte de cap d’any. No t’ho perdis !!
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar.

